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Αναφορά 0948/2006 του Ιωάννη Μπαρακάκου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας «Τυποποιητήρια Θήβας», σχετικά με την 
καθυστέρηση της επεξεργασίας από την ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς και 
Υπηρεσιών της καταγγελίας του σχετικά με τη διατήρηση ειδικών 
προνομίων από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ)

1. Περίληψη της αναφοράς 56/2004

Παραπέμποντας στην προγενέστερη αναφορά του, η οποία αφορούσε τις ζημίες που υπέστη η 
επιχείρηση εκμετάλλευσης θερμοκηπίων του, η οποία χρηματοδοτούταν από την ΕΕ, ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει τις μεθόδους λειτουργίας της 
Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος ως κρατικής τράπεζας καθώς και τις πρακτικές που αυτή 
ακολουθεί. Ο αναφέρων θέτει μεταξύ άλλων ερωτηματικά περί της νομιμότητας των 
ανατοκισμών που επέβαλε η τράπεζα για το δάνειο που έλαβε στο πλαίσιο της 
προαναφερθείσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που χρηματοδοτούταν από την ΕΕ και 
ισχυρίζεται ότι η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE), μέσω της οποίας οι παραγωγοί 
υποχρεωτικά λαμβάνουν τις ενισχύσεις που καταβάλλει η ΕΕ, επί πολλά έτη παραβιάζει τους 
κοινοτικούς κανόνες και τις αρχές της ελεύθερης αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, 
καθώς και τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

Περίληψη της αναφοράς 948/2006

Τον Οκτώβριο του 2003 ο αναφέρων υπέβαλε μέσω του δικηγόρου του καταγγελία στην 
Επιτροπή (καταγγελία αριθ. 2003/5273) σχετικά με την προνομιακή μεταχείριση, την οποία 
διατηρεί η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος και την οποία εξακολουθεί να ασκεί μετά από τη 
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μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία. Ο αναφέρων καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο η ΓΔ 
Εσωτερικής Αγοράς επεξεργάστηκε την καταγγελία του. Στην απάντησή της, της 23.11.2005 
στον αναφέροντα, η Επιτροπή δήλωσε ότι η εν λόγω προνομιακή μεταχείριση είχε 
καταργηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε λάβει από τις ελληνικές αρχές. Ωστόσο, ο 
αναφέρων κάνει λόγο για μία δήλωση του εισαγγελέα του ανώτατου ελληνικού δικαστηρίου, 
η οποία βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη προνομιακή μεταχείριση ασκείται ακόμη. Δεδομένων 
αυτών, καλεί το Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό της αναφοράς 56/2004

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιουνίου 2004. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

Παραδεκτό της αναφοράς 948/2006

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαρτίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 56/2004, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 
2004.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ότι η αναφορά του κ. Φολίδη αφορά τόσο την προσωπική του 
περίπτωση ως γεωργού όσο και την εθνική νομοθεσία στην οποία θεωρεί ότι οφείλονται τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Ο κ. Φολίδης δραστηριοποιούταν στον αγροτικό τομέα και είχε ζητήσει προ ετών να 
επωφεληθεί των κοινοτικών γεωργικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με την καταγγελία του, η 
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, ισχυρίστηκε ότι είναι πιστωτής 
του κ. Φολίδη και, ως εκ τούτου, παρακράτησε το ποσό του χρέους του από την κοινοτική 
ενίσχυση. Καταρχήν, το δικαίωμα συμψηφισμού των χρεών των πελατών με πιστώσεις δεν 
αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ. Ωστόσο, όσον αφορά τη δυνατότητα 
συμψηφισμού ποσών τα οποία χορηγούνται ως γεωργικές επιδοτήσεις με οφειλές του 
αποδέκτη των ενισχύσεων προς το πιστωτικό ίδρυμα, η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντηση 
που έχει δοθεί από τον κ. Fischler στη γραπτή ερώτηση E-3377/02.

Στο δεύτερο σκέλος της αναφοράς του, ο κ. Φολίδης εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην 
ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ της εθνικής νομοθεσίας που αναγνωρίζει ειδικό καθεστώς 
στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος και της κοινοτικής νομοθεσίας, ειδικότερα δε της οδηγίας 
σχετικά με τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τον κ. Φολίδη, η εθνική 
νομοθεσία αντιβαίνει στις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τον τραπεζικό τομέα, αλλά δεν 
διευκρινίζει σε ποιον βαθμό και για ποιους λόγους η ελληνική νομοθεσία παραβιάζει την 
κοινοτική νομοθεσία.
Η Επιτροπή διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η προνομιακή 
μεταχείριση της οποίας εικάζεται ότι τυγχάνει η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος είναι συμβατή 
με την κοινοτική νομοθεσία.

Η Επιτροπή γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι τον Μάιο απέστειλε διοικητική 
επιστολή στις ελληνικές αρχές, στην οποία ζήτησε να της σταλεί η σχετική νομοθεσία καθώς 
και ορισμένες διευκρινίσεις όσον αφορά το ισχύον καθεστώς και το κανονιστικό πλαίσιο που 
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διέπει τη λειτουργία της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.
Η Ελλάδα απάντησε στις 19 Ιουλίου 2004. 

Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει τη νομοθεσία και τις εξηγήσεις που της παρείχαν οι 
ελληνικές αρχές. Επίσης, θα ενημερώνει δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τυχόν 
περαιτέρω εξελίξεις.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 56/2004, που ελήφθη 
στις 12 Ιουλίου 2005.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που ανακοινώθηκαν στην απάντηση του Οκτωβρίου του 2004, 
διενεργήθηκε ανάλυση του εγγράφου που περιείχε τη θέση των ελληνικών αρχών, το οποίο 
έδινε σαφέστερη εικόνα του πεδίου εφαρμογής και του περιεχομένου της φερόμενης ως 
παραβιάζουσας ελληνικής νομοθεσίας. Με βάση μια πρώτη νομική ανάλυση, η εν λόγω 
νομοθεσία δεν χορηγεί ρητώς μονοπωλιακή θέση στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, αλλά 
μάλλον θα μπορούσε να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα οδηγούσαν σε ένα τέτοιο 
αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάριν, η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ως πιστωτής διατηρεί το 
δικαίωμα της εκ των προτέρων κάλυψης των απαιτήσεών της έναντι κάθε οφειλέτη πριν από 
οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής.

Η παραβίαση της οδηγίας σχετικά με τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων (2000/12/EΚ) 
μπορεί να αποκλειστεί. Ωστόσο, ενδέχεται να παραβιάζονται οι διατάξεις της Συνθήκης όσον 
αφορά την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 43 ΕΚ) και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών
(άρθρο 49 EΚ). Περαιτέρω πραγματικά στοιχεία θα ζητηθούν από τις ελληνικές αρχές εντός 
των επόμενων ημερών. Η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί επίσημο βήμα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, αλλά έχει ως στόχο να δώσει στις ελληνικές αρχές τη δυνατότητα να 
διατυπώσουν τα επιχειρήματα βάσει των οποίων κρίνουν ότι θα ήταν αιτιολογημένη η 
μονοπωλιακή θέση της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος. Βάσει της απάντησης αυτής θα 
αποφασιστεί ποια συνέχεια θα δοθεί στη διαδικασία.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 56/2004, που ελήφθη 
στις 30 Αυγούστου 2006

Η Επιτροπή αναφέρεται στις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης 
της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
12 Σεπτεμβρίου 2005. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το θέμα έχει ήδη εξεταστεί στη διάρκεια 
εξέτασης καταγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, τα περισσότερα προνόμια 
της ΑΤΕ έχουν ήδη καταργηθεί. Μόνο ως προς ένα θέμα η ΑΤΕ αντιμετωπίζεται διαφορετικά 
σε σχέση με τις άλλες τράπεζες: μπορεί να προβαίνει άμεσα σε αναγκαστική είσπραξη 
απαιτήσεων του δανείου χωρίς να χρειάζεται διαταγή πληρωμής και ο οφειλέτης μπορεί να 
καταθέσει έφεση κατά της αναγκαστικής είσπραξης μόνο ενώπιον του Ειρηνοδίκη.
Ωστόσο, φαίνεται απίθανο το μοναδικό αυτό προνόμιο της ΑΤΕ να καθιστά λιγότερο 
ελκυστική για τις τράπεζες άλλων κρατών μελών την παροχή χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών σε αγρότες στην Ελλάδα ή την ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, ιδίως 
εφόσον η Επιτροπή δεν έχει λάβει ποτέ καταγγελίες από τράπεζες. Έτσι, φαίνεται ότι το 
επίμαχο μέτρο δεν έχει άμεσες συνέπειες στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή στην ελευθερία 
ίδρυσης υποκαταστημάτων.
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Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε απόφασή της στο 
πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας επί παραβάσει.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 56/2004, που ελήφθη 
στις 23 Μαρτίου 2007.

Η Επιτροπή αναφέρεται στις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης 
της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
27 Νοεμβρίου 2006. 
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή της επιτροπής στο 
γεγονός ότι το κύριο θέμα έχει εξεταστεί στο πλαίσιο μιας καταγγελίας (αριθ. 2003/5273). 
Παρόλο που η Επιτροπή περάτωσε την εξέταση της υπόθεσης στις 12 Οκτωβρίου 2006, ο 
καταγγέλλων υπέβαλε δύο πρόσφατες αποφάσεις του ανώτατου ελληνικού δικαστηρίου 
αστικού και ποινικού δικαίου (Άρειος Πάγος) οι οποίες μπορεί να ενδιαφέρουν την επιτροπή.

Στις αποφάσεις του 24 και 25/2006, το δικαστήριο έκρινε ότι τα εναπομείναντα διαδικαστικά 
προνόμια της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας παραβιάζουν το ελληνικό Σύνταγμα. Αυτό 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις νομικές διατάξεις που επιτρέπουν να προβαίνει άμεσα σε 
αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων του δανείου χωρίς να χρειάζεται διαταγή πληρωμής και οι 
οποίες προϋποθέτουν ότι ο οφειλέτης μπορεί να καταθέτει έφεση κατά της αναγκαστικής 
είσπραξης μόνο ενώπιον του Ειρηνοδικείου και όχι σε κοινά δικαστήρια.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 56/2004 και 
948/2006, που ελήφθη στις 27 Ιουλίου 2007.

Ο αναφέρων υπέβαλε καταγγελία (2003/5273) στην Επιτροπή στις 13 Οκτωβρίου 2003. Η 
υπόθεση έκλεισε στις 12 Οκτωβρίου 2006. 

Η αναφορά 948/2006 πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της αναφοράς αριθ. 56/2004. Η 
Επιτροπή Αναφορών περάτωσε την εξέταση της εν λόγω αναφοράς στη συνεδρίασή της στις 
27 Νοεμβρίου 2006 και πρόσφατα την άνοιξε εκ νέου. Συνεπώς, όσον αφορά την ουσία της 
υπόθεσης, η Επιτροπή αναφέρεται στις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην Επιτροπή 
Αναφορών γραπτώς και προφορικώς στις συνεδριάσεις της 12ης Σεπτεμβρίου 2005 και 27ης 
Νοεμβρίου 2006. 

Ο αναφέρων είχε δανεισθεί χρήματα από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας (ΑΤΕ). Έχασε τα 
περιουσιακά του στοιχεία όταν η ΑΤΕ αποφάσισε την ανάκτηση των πιστώσεων. 
Ισχυρίστηκε ότι η αναγκαστική είσπραξη σε βάρος του ήταν παράνομη λόγω της 
προνομιακής μεταχείρισης, της οποίας η ΑΤΕ έχαιρε έναντι άλλων τραπεζών. 

Σύμφωνα με τις έρευνες της Επιτροπής, οι οποίες περιελάμβαναν ανταλλαγή αλληλογραφίας 
με τις ελληνικές αρχές, όλη η προνομιακή μεταχείριση είχε καταργηθεί εκτός από δύο 
περιπτώσεις. Οι δύο υπόλοιπες περιπτώσεις προνομιακής μεταχείρισης συνεπάγονταν άμεση 
αναγκαστική είσπραξη δανείων χωρίς να απαιτείται διαταγή πληρωμής και διαδικασία 
έφεσης κατά πράξεων αναγκαστικής είσπραξης ενώπιον Ειρηνοδίκη και όχι δικαστή κοινού 
δικαίου. Αυτές οι περιπτώσεις προνομιακής μεταχείρισης κρίθηκαν προσφάτως παράνομες 
από το ανώτατο ελληνικό δικαστήριο.
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Η Επιτροπή δεν έχει βρει στοιχεία ότι οι δύο υπόλοιπες περιπτώσεις προνομιακής 
μεταχείρισης είχαν άμεση επίπτωση στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή στην ελευθερία 
εγκατάστασης. Ειδικότερα, δεν μπορούσε να συναχθεί ότι αυτές περιπτώσεις προνομιακής 
μεταχείρισης θα καθιστούσαν λιγότερο ελκυστική για τις τράπεζες την παροχή οικονομικών 
υπηρεσιών σε αγρότες στην Ελλάδα ή την ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα. 

Ο αναφέρων (948/2006) ισχυρίζεται ότι η αναφορά αντιμετωπίστηκε με αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και φαίνεται να συμπεραίνει ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για το αποτέλεσμα 
της νομικής διαδικασίας του κατά της ΑΤΕ στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι 
στην επιστολή της με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή τον ενημέρωσε ότι, 
σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, όλη η προνομιακή μεταχείριση είχε καταργηθεί ενώ στη 
μεταγενέστερη επιστολή της, της 20ής Ιουνίου 2006 η Επιτροπή του δήλωσε το αντίθετο.

Στην αναφορά του, της 18ης Οκτωβρίου 2006 κατήγγειλε ότι η ελληνική εισαγγελία 
εξέφρασε την άποψη ότι οι υπόλοιπες περιπτώσεις προνομιακής μεταχείρισης ήταν νόμιμες. 
Αφού επιλύθηκε αυτό το πρόβλημα καθώς το ανώτατο ελληνικό δικαστήριο απέρριψε την 
εισαγγελία, στη μεταγενέστερη επιστολή του, της 22ας Ιανουαρίου 2007 αναφέρεται στις 
ευνοϊκές αποφάσεις και επικαλείται ευθύνη της Επιτροπής.

Για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο I., η Επιτροπή δεν έχει κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει και η υπόθεση έκλεισε στις 12 Οκτωβρίου 2006. Η Επιτροπή 
Αναφορών προφανώς ακολούθησε αυτόν τον συλλογισμό και περάτωσε την εξέταση της 
αναφοράς 56/2004 στη συνεδρίασή της στις 27 Νοεμβρίου 2006.

Η νομική ουσία της υπόθεσης φαίνεται να ενισχύεται από τις αποφάσεις του ανώτατου 
ελληνικού δικαστηρίου: έκρινε ότι τα προνόμια παραβίαζαν το ελληνικό Σύνταγμα δεν έγινε 
αναφορά στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Εφόσον τώρα τα ελληνικά δικαστήρια έχουν εκδώσει ευνοϊκές αποφάσεις για τον 
αναφέροντα, η Επιτροπή δεν μπορούσε να εξετάσει περαιτέρω την υπόθεση: ο αναφέρων έχει 
λάβει ενίσχυση και η όποια διαδικασία επί παραβάσει, εάν υπήρχε, θα είχε σταματήσει. 

Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για το αποτέλεσμα των μηνύσεών 
του κατά της ΑΤΕ, η Επιτροπή αναφέρει ότι ενεργεί ανεξάρτητα από τα εθνικά δικαστήρια 
και δεν είναι αρμόδια να παρέμβει σε νομικές διαδικασίες στα κράτη μέλη. Σε διάφορες 
περιστάσεις, ο αναφέρων έχει ενημερωθεί αναλόγως.

Σχετικά με τις εικαζόμενες αντιφατικές επιστολές, η Επιτροπή θα ήθελε να διευκρινίσει ότι 
στην επιστολή της, της 23ης Νοεμβρίου 2005, ο αναφέρων ενημερώθηκε ότι όλη η 
οικονομική προνομιακή μεταχείριση είχε καταργηθεί ενώ στην επιστολή της, της 20ης 
Ιουνίου 2006 η Επιτροπή του είπε ότι όλη η προνομιακή μεταχείριση είχε καταργηθεί εκτός 
από δύο περιπτώσεις. Αυτό δεν είναι αντιφατικό, αλλά αντικατοπτρίζει τα διάφορα στάδια 
της ανάλυσης της Επιτροπής.

Όσον αφορά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγγελίας, η Επιτροπή θα ήθελε να αναφέρει το 
γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν εννέα ανταλλαγές επιστολών με τον αναφέροντα και δύο 
ανταλλαγές επιστολών με τις ελληνικές αρχές. Επίσης, στη διάρκεια των ερευνών 
πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα ήθελε 
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να αναφερθεί στον όγκο των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον καταγγέλλοντα: αρκετές 
εκατοντάδες σελίδες αλληλογραφίας στα ελληνικά αναλύθηκαν και μεταφράστηκαν μερικώς.

Επί της ουσίας, η αναφορά είναι πλέον άνευ αντικειμένου λόγω των ευνοϊκών αποφάσεων 
του ανώτατου ελληνικού δικαστηρίου. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει το συμπέρασμά της ότι 
δεν έχει υπάρξει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Επίσης, δεδομένης της περιπλοκότητας 
της υπόθεσης, η Επιτροπή δεν συμφωνεί με τον ισχυρισμό ότι έχει υπάρξει αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεών της.

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 0948/2006 
(ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011

Ο αναφέρων, ο οποίος είχε δανειστεί χρήματα από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
(ΑΤΕ), έχασε την περιουσία του όταν η ΑΤΕ αποφάσισε να ανακτήσει τις πιστώσεις. 
Ισχυρίστηκε ότι η αναγκαστική είσπραξη σε βάρος του ήταν παράνομη λόγω της 
προνομιακής μεταχείρισης, της οποίας η ΑΤΕ έχαιρε έναντι άλλων τραπεζών. Κατόπιν της 
περάτωσης της εξέτασης προγενέστερης αναφοράς (56/2004) σχετικά με το ίδιο θέμα, 
υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή και υπέβαλε νέα αναφορά (948/2006) στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Ύστερα από έρευνες που πραγματοποίησε το 2005 και το 2006, η Επιτροπή περάτωσε την 
εξέταση της καταγγελίας μετά τις ευνοϊκές αποφάσεις του ελληνικού ανώτατου δικαστηρίου 
και του εφετείου. Η υπόθεση παραπέμφθηκε τότε στο πρωτοδικείο Θήβας προς εκτέλεση.

Με επιστολή στις 8 Απριλίου 2011, ο αναφέρων ζήτησε από την Επιτροπή Αναφορών να 
επανεξετάσει την αναφορά του υπό το πρίσμα των ανησυχιών του ότι η εκτέλεση μπορεί να 
επηρεαστεί δυσμενώς από έφεση που άσκησε η ΑΤΕ, η οποία θα επιμήκυνε τη διαδικασία και 
θα είχε ως αποτέλεσμα να μην του απονεμηθεί τελικά δικαιοσύνη. Ως απάντηση στις 
ανησυχίες αυτές, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία στην τελευταία επιστολή 
που ελήφθη από τον αναφέροντα τα οποία θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν επανεξέταση 
της υπόθεσης. Επιπλέον, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητα για να 
παρέμβει σε νομικές διαδικασίες σε κράτη μέλη και ότι πρέπει να δρα ανεξάρτητα από τα 
εθνικά δικαστήρια. Σε διάφορες περιστάσεις, ο καταγγέλλων είχε ήδη ενημερωθεί αναλόγως. 
Ο αναφέρων σημείωσε επίσης ότι η Επιτροπή είχε (υποτίθεται) ζητήσει από την Ελλάδα να 
ανακαλέσει ορισμένες αποφάσεις που επηρέαζαν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, 
το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών έως τις 16 Απριλίου 2011. 
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει επιβάλει καμία τέτοια προθεσμία.

Μετά την προαναφερθείσα επιστολή ακολούθησε επιστολή του αξιότιμου βουλευτή 
Νικόλαου Χουντή, με ημερομηνία 18 Μαΐου 2011, στην οποία συμπληρώνεται το ιστορικό 
της υπόθεσης με την αναφορά ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε επειδή υπερέβη το εύλογο 
χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή δίκης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σε παρόμοια υπόθεση (αναφορά 1075/2001). Η εν λόγω απόφαση, η οποία 
εκδόθηκε το 2008, δεν έχει ακόμα εκτελεστεί. Ως απάντηση, η Επιτροπή επιθυμεί να 
επισημάνει ότι έχει ήδη υπάρξει αποκατάσταση μέσω του εθνικού συστήματος και από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ότι δεν μπορεί να επέμβει σε θέματα 
που σχετίζονται με τη διάρκεια εθνικών διαδικασιών.
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Συμπέρασμα

Επί της ουσίας, η αναφορά είναι πλέον άνευ αντικειμένου λόγω της ευνοϊκής απόφασης του 
ανώτατου ελληνικού δικαστηρίου. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει το συμπέρασμά της ότι δεν 
υπήρξε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου και ότι το αίτημα για επανεξέταση της υπόθεσης 
είναι αβάσιμο.

9. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 0948/2006 (ΑΝΑΘ. 
ΙΙ), που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Στις 25 Οκτώβριο 2011, ο νέος νομικός εκπρόσωπος του αναφέροντα ενημέρωσε την 
Επιτροπή ότι είχαν αποσταλεί δύο επιστολές προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του 
ελληνικού κοινοβουλίου, με κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό 
Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις οποίες ο καταγγέλλων ζητούσε τη 
συμμόρφωση, ακόμη και με καθυστέρηση, με τις αποφάσεις που λήφθηκαν σε επίπεδο 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Όσον αφορά την εκκρεμούσα υπόθεση με την 
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, ο αναφέρων ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την αναβολή 
της από το πρωτοδικείο Θήβας για τον Μάρτιο του 2013 και ζητεί την παραπομπή της 
υπόθεσης στο Δικαστήριο της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της 
απάτης.  

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει με την παρούσα ότι (1) δεν έχει ζητήσει με κανέναν τρόπο από 
την Ελλάδα να ανακαλέσει ορισμένες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών (2) δεν μπορεί να επέμβει σε θέματα που σχετίζονται με τη διάρκεια εθνικών 
διαδικασιών (3) δεδομένου ότι τα εθνικά δικαστήρια έχουν ήδη εκδώσει ευνοϊκές αποφάσεις 
για τον καταγγέλλοντα, μια υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ (ανεξαρτήτου εάν 
είναι εφικτή τέτοια προσφυγή ή όχι) θα κρινόταν αβάσιμη και (4) η αποστολή της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης είναι η προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταπολεμώντας την απάτη, τη διαφθορά και 
οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που σχετίζεται με τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης.  

Συμπέρασμα

Επί της ουσίας, η αναφορά είναι πλέον άνευ αντικειμένου λόγω των ευνοϊκών αποφάσεων 
του ανώτατου ελληνικού δικαστηρίου και του εφετείου.  Η Επιτροπή επαναλαμβάνει το 
συμπέρασμά της ότι δεν υπήρξε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου και ότι το αίτημα για 
επανεξέταση της υπόθεσης είναι αβάσιμο.


